 ‐ 230021ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎﻋﺘﺮ ﯾﺎران ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ«؟
ﺳﻮال

در ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮاُﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻫﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎﻋﺘﺮ ﯾﺎران ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .زﻫﺮاوﯾﻦ ـ ﺑﻘﺮه و ﺳﻮرۀ آل ﻋﻤﺮان ـ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ «...ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ« دال ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪن از
روی ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﺣﻔﻆ.
»ﻣﻨﻈﻮر از »ﺷﻔﺎﻋﺘﺮ ﯾﺎران ﺧﻮد« ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ« )اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺷﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻣﻨﺎوی.(۱۹۳ /۱ :
و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻣﺪاوﻣﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﯾﺎران ﺧﻮد« و ﯾﺎر ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻼزم و ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
در »ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ـ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ« ) (۱۲۵ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﺣﺎم آن را ﻋﻤﻠ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﺧﺸﻨﻮدی و ﺑﻬﺸﺖ اﻟﻬ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و درﺟﺎت واﻻی ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮥ ارﺟﻤﻨﺪ و ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻗﺮآن ﺷﻔﯿﻊ و ﻣﺪاﻓﻊ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آن را
از روی ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺪون ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رواﯾﺘ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﮥ ﺑﺎﻫﻠ آوردهاﻧﺪ دال ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﻔﺎﻋﺘﺮ ﯾﺎراﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﻔﺎﻋﺖ آن ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و آنﭼﻪ در ﺣﺪﯾﺚ
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دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۰۵آﻣﺪه دال ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﺮآن را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﻫﻞ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دو اﺑﺮ ﯾﺎ دو
ﺳﺎﯾﮥ ﺳﯿﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﻧﻮری اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ دو دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
در »ﻣﺮﻗﺎة اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﺷﺮح ﻣﺸﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ« ) (۱۴۶۱ /۴آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ :دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻨﺪ از اﻫﻞ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻔﯿﻊ
آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻗﺮآن دﻟﯿﻠ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﮐﻪ »ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎﻋﺘﺮ ﯾﺎراﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«
را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ و ﯾﺎران ﻗﺮآن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ »در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و اﻫﻞ ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ) «...ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز.(۱۵۶ /۸ :
از آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺷ ﺑﺮ دﯾﺮان ﺑﺮﺗﺮی
دارد ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﺼﻮص آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻬﺮۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ) (14035و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (20803ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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